
مخاطب شماييد!

یکا بعد از 11 سپتامبر   هدف اصلی امر
ساخت خاورمیانه ای بر محور منافع اسرائیل بود

ملت��ی مثل ملت م��ا که نه بمب ات��م دارد، نه از 
لح��اظ علم��ی به او فرص��ت داده ش��ده در طول صد 
سال که همپای پیشروان قافله ی علمی حرکت کند و 
مواقع زیادی عق��ب مانده، هم از لحاظ ثروتها به پای 
آن کشورهای ثروتمند نمیرسد، اما در عین حال این 
کشور و این ملت توانسته است توطئه های مجموعه ی 
کشورهای قدرتمنِد برخوردار از سالح و تکنولوژی و 
ثروت مادی و رس��انه ای را در مهمتری��ن میدانها به 
عقب نشینی وادار کند و شکست بدهد. این علتش 
چیس��ت؟ ای��ن در خور تأمل و تدقیق اس��ت. این را 
بای��د دانش��مندان علوم سیاس��ی و عل��وم اجتماعی 
تحلیل کنند؛ ببینن��د نقش این معنویتها چگونه خود 
را نشان میدهد، که امروز در ایران نشان داده. لذا 
نگاه ب��ه این صحنه، نگاه عبرت آم��وز و درس آموزی 
اس��ت. صحنه، صحنه ی شکس��ت قدرت اس��تکباری 
امریکاست. نمیخواهیم ادعای واهی بکنیم؛ نه، اینها 

چیزهای واضحی است و خودشان هم میگویند.
امریکائیه��ا قضیه ی ۲۰ ش��هریور، یعنی همان ۱۱ 
سپتامبِر چهار پنج سال قبل را بهانه ای قرار دادند برای 
اینکه مطامع خودش��ان را در خاورمیان��ه پیش ببرند. 
هدف اصلی آنها ه��م این بود که بتوانند خاورمیانه ای 
درس��ت کنند بر محور منافع اس��رائیل؛ به تعبیری که 
آن روز ما میکردیم، خاورمیانه ای با پایتختی اسرائیل؛ 
اینطور چیزی مورد نظرشان بود. اشغال عراق و حمله ی 
به عراق، جزئی از نقشه های این پروژه بود. عراق یکی 
از ثروتمندترین کش��ورهای این منطقه و کش��ورهای 
عربی است؛ کشوری که امروز متأسفانه مردمش اینطور 
در فق��ر و حالت دردآوری زندگ��ی میکنند. امریکائیها 
میخواس��تند این کشور را در مش��ت بگیرند - صدام 
کافی نبود، غیر قابل محاس��به ب��ود - دولتی را در آنجا 
س��ر کار بیاورند که هم ظاهر مردمی داشته باشد، هم 
توی مش��ت آنها باش��د. این یکی از قدمهای مهم ایجاد 
خاورمیانه ی جدید بود که باید بر محور منافع اسرائیل 
به وج��ود بیاید. آن وقت چنی��ن خاورمیانه ای میتواند 
ایران اسالمی را در محاصره قرار بدهد؛ هدفشان این 
بود. ش��ما حاال جزء جزء این نقشه را مورد مالحظه قرار 

بدهید. در فلسطین این نقشه شکست خورد. 
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خوی دیکتاتوری
با ای��ن وصف و حال ش��ورای ابزاری، ک��ه فقط در 
خدمت اهداف آقای رجوی بود خارج ش��دن اعضای ریز 
و درش��ت از آن امری بدیهی می نمای��د ولی از آنجا که 
مناس��بات فرقه ای و خوی دیکتاتوری در همه جا س��ایه 
گس��ترده بود خروج افراد ناراضی نیز از ش��ورا به راحتی 
امکان پذیر نبود چراکه طبق تجربه می دانستند با خروج 
از دام شورا اطالعیه های مزدور خواندن آن ها و نثار کردن 
فحش و فضیحت ها ش��روع خواهد شد و این هم انتخاب 
و راهی سخت بود که در پیش پای اعضای ناراضی شورا 
گذاش��ته بودند... ب��ا این وصف ولی باز هم بس��یار افراد 
ش��جاعی که بخوبی پی به ماهیت فرمالیس��تی و میان 
تهی بودن ش��ورای دس��تاویز رجوی برده بودند به مانند 

تشکیالت فرقه بطور متوالی از آن خارج می شوند.
از جمله آقای علی اصغر حاج س��یدجوادی، حس��ن 
ماسالی، فریدون گیالنی، خانم الهه، اسماعیل وفا یغمایی 
و در دهه ۹۰ نیز باالخره آقایان کریم قصیم و محمدرضا 
روحان��ی نی��ز با خروج خود توانس��تند پ��رده دیگری از 
پوشالی بودن این شورا را کنار زده و خود را از بند رجوی 

رها کنند.
 نگاهی به برخی مندرجات و اساسنامه شورا:

»در اساس��نامه شورا قید شده بعد از به دست آوردن 
ق��درت در ایران، دولت موقت ش��ورا، تنها ۶ ماه در قدرت 
خواه��د بود و وظیف��ه اصلیش برگزاری انتخاب��ات آزاد و 
عادالنه ... و انتقال قدرت به نمایندگان مردم ایران است.«

رجوی در جلسات درونی س��ازمان با اشاره به این 
بند اساسنامه تلویحا با تمسخر می گفت »در شش ماه، 
م��ا کاری خواهیم ک��رد که تمامی قدرت را به دس��ت 
بگیریم و با نثار کردن فحش و فضیحت به بقیه گروه ها 
می گفت ما زحمت کش��یدیم و ج��ون کندیم ... چطور 

حکومت را به دیگران می دهیم.«
 در بخش دیگری از مندرجات داد سخن از تشکیل 
کمیس��یون های مختلف زده ش��ده: »۲۵ کمیسیون در 
ش��ورای ملی مقاومت ایران اس��اس دولت موقت ائتالف 
را پس از سرنگونی تشکیل می دهند. ریاست هر کمیته 
را یکی از ش��خصیت های عضو شورا که در زمینه مزبور 
تخصص دارد برعهده دارد.« آنچه در عمل اثبات ش��د از 
زمان اعالم این کمیسیون ها تنها یک نامی بر روی کاغذ 
بودند و حتی به ش��کل فرمالیستی نیز محدوده فعالیتی 
این کمیسیون ها نداشته و تنها مصرف آنها برای تبلیغات 

خارجی و ادعای قدرت کردن بوده و هست.
 محور بعدی قیده شده:

»شورای ملی مقاومت ایران دارای ۵۳۰ عضو شامل 
نماین��دگان اقلیت های قومی و مذهب��ی مانند کردها، 
بلوچ ها، ارامنه، کلیمیان وزردش��تیان اس��ت. زنان ۵۰ 

درصد اعضای این شورا را تشکیل می دهند.«
 دروغ هر چه بزرگتر ... شاید باورش راحت تر ... کدام 
قوم و کدام ش��خصیت مهم عش��یره و کلیمی و ارامنه ... 
تاکنون از این ش��ورا معرفی شده اند. افراد عضو شورا حتی 
جرات یک مخالفت مختصر را نداشتند این اعضای گوناگون 
کجا هس��تند که تاکنون کسی آنها را ندیده است!!!!! زنان 
عضو شورا سازمانی نیز حق هیچگونه اظهارنظری نداشته و 

در واقع یک عضو فرمالیستی بیشتر نبودند.

سازمان منافقین

م�ردم چش�م  مقاب�ل  در 

از خطبه های حضرت علی)ع( است در تشویق به عمل: اکنون که در عرصه گاه حیات هستید عمل کنید، تا پرونده ها 
گش��وده، و راه توبه باز، و رویگردان از حق به حق دعوت می ش��ود، و عاصی را امید می دهند، پیش از آنکه چراغ عمل 
خاموش گردد، و مهلت از دس��ت برود، و مّدت عمر س��ر آید، و راه توبه بس��ته شود، و فرش��تگان )نامه ها را بسته( به 

آسمان روند. انسان باید از همه قدرت خود برای خود، و از حیات برای مرگ، و از امور فانی برای حیات باقی، و از آنچه 
از دست می رود برای جای ابدی توشه برگیرد. چنین کس شخصی است که از خدا ترسید در صورتی که تا رسیدن اجل 

فرصتش داده اند، و تا انجام عمل مهلت در اختیارش گذاشته اند.

ذهنهاییکهمدیریتمیشود
سوشیانت آسمانی

ادعای دفاع از آزادی بیان و کالم دارند اما در مورد همس��ایه، 
اگر در همین کشورهای مدعی آزادی بیان دنبال کسانی بگردی که 
درباره آزادی زنان در کشورهای جهان سوم بیانیه و مطلب دارند، 
یا بخواهی درباره لشکرکشی های خیابانی در برخی از این کشورها 
که توس��ط تروریستها هدایت می شود و دولت مرکزی به سرکوب 
آن می پردازد بپرسی، شاید صدها نفر را بتوانی بیابی که در تقبیح 

اعمال صورت گرفته سخن می رانند، اما کافی است ایاالت مختلف 
را در امریکا زیر و رو کنی تا یک  برگ سند قابل اعتنا درباره یازده 
سپتامبر یا مجوز تظاهرات سیاه پوستان به کشتار غیرانسانی شان و 
رفتارهای نژادپرستانه پیدا کنی، اما هیچ نمیابی، حتی اگر بخواهی 
جنایات امریکایی ها را درباره سرخپوست ها پیگیری کنی، از بین 
صدها هزار نفری که سرزمین مادریشان امریکا بوده نمی توانی یکی 
را بیابی که با او هم کالم ش��وی! آنها یا کشته شده اند و یا تصمیم 

گرفتند برای زنده ماندن هویتشان را پنهان کنند. 
همین ها را بگذارید کنار پیگیری هولوکاس��ت!! پیگیری این 
موضوع حتی اگر به قصد اثبات و رهایی از سخنان منتقدان هم 
باشد جایز نیست و گناهی نابخشودنی محسوب می شود. با همه 
ای��ن تناقضات حاال بیابید یکی از آن چهره های دموکراتی را که 
مدام می گوید امریکا مهد آزادی اس��ت پیدا کنید که سوالتان را 

درباره این مس��ائل پاسخ بگوید یا درباره عدم اجازه تحقیق برای 
ادعای فتح ماه! بگوید و کاری که با آن جهان را فریب دادند. 

سیاستمداران امریکایی همینطور هستند آنها در روزگاری 
مردم جهان را با فریب فتح ماه سرکار می گذارند و در روزگاری 
دیگ��ر با تخریب برج های دوقلو و لشکرکش��ی به قصد انتقام از 
افغانس��تان! اگر هم بگویی چرا یا کش��ته می ش��وی یا مجبوری 
خودت را بفروش��ی و ساکت شوی. اس��نودن نمونه کوچکی از 
انسان هایی اس��ت که از فساد و کارهای پشت پرده امریکا قصد 

افشاگری را داشتند و برای همین تبعید شدند.
انگار سیاس��تمداران این کشورها دلش��ان می خواهد کنترلی 
دس��ت بگیرند و میزان حساسیت افکار عمومی جهان را مدیریت 
کنند، و مدام بگویند به این موضوع حساس باش و به این موضوع 
حس��اس نباش. اگر بخواهی درباره زن در جمهوری اسالمی ایران 

بنویس��ی و اعتراض کنی که این موجود در این کشور بهایی ندارد 
هزاران دالر خرجت می کنند اما کافیست از آنها بپرسی که شما که 
برای زنان ارزش قائلید چرا در ادارات رسمی و حتی ارتش کشورتان 
به زنان تجاوز می شود و در دستگاه های دولتی هم این قشر در امان 
نیستند! آنجاست که واویال سر داده و سرت را به باد می دهند. این 
است آن چهره زشتی که پشت نقاب حقوق بشری و آزادی خواهی 
امریکایی مخفی شده اس��ت، نقابی که خیلی از انسان های جهان 
س��وی را فریب داده و ذهنش��ان را مدیریت ک��رده و تقریبا همه 
ساکنان امریکا را هر روز می فریبد. آن وقت عده ای که واداده زرق 
و برق ها و فریب ها ش��ده اند م��دام او را در قامت کدخدای جامعه 
جهانی تصور کرده و نمی خواهند بپذیرند که در مس��امحه با این 
افراد آنها هستند که همیشه بازنده می شوند چراکه سیاستمداران 

امریکایی حتی به شهرندان خود هم رحم نمی کنند.

نهضت پاسخگویی

گفت نگفت

حجت االس��الم منتجب نی��ا قائم مقام ح��زب اعتماد 
ملی از آن دس��ت افرادی اس��ت که برای نشس��تن با 
خودی ها و هم حزبی ها همیش��ه فرصت دارد اما برای 
نق��د عملکردش معم��وال وعده هایی می ده��د که هیچ  
وقت عملیاتی نمی شود. انگار دوست ندارد پاسخگوی 
طی��ف دیگ��ری به ج��ز هم فکران خ��ود باش��د و البته 
عالق��ه ای هم ب��ه نه گفتن ب��ا صراحت به رس��انه های 
منتقد ندارد؛ همین است که هر وقت شماره تلفنش 
را بگیری��د وعده صحبت ف��ردا را می دهد و این فردا 
و فرداهای بعدی همینطور چندین ماه تکرار می ش��ود! 
برای همین اس��ت که وقتی صحبت ه��ای اخیر او را با 
قان��ون می خوانیم مص��داق ضرب المث��ل خودگویی و 

خودخوانی برایمان زنده می  شود.
او درباره نحوه بس��ته ش��دن کابینه روحانی گفته 
که »روش آقای روحانی، روش آقای هاش��می اس��ت. 
رئیس جمهور نه ادعا می کند که اصالح طلب است و نه 
اصولگرا، بلکه مدعی است که روش اعتدال را انتخاب 
کردم و کابینه را کابینه فراجناحی انتخاب خواهم کرد. 
آقای هاش��می گاهی فراجناح��ی عمل می کرد و تا پایان 
حیات��ش نیز ب��ه این موضوع پایبند بود و بس��یاری از 
اصالح طلب��ان و اصولگرایان نی��ز به او ارادت فراوانی 
داش��تند. آقای روحانی نیز چون سیاست فراجناحی را 
اتخ��اذ ک��رده و ادعایی برای ب��ودن در یک جناح خاص 
ن��دارد، طبیعی اس��ت ک��ه دو جناح، ه��م راضی و هم 
ناراضی باش��ند.« اما او اصال اشاره ای به این موضوع 
ندارد که طیف وس��یعی از اصالح طلبان در انتخابات او 
را اصالح طلب تر از عارف و جهانگیری معرفی می کردند 

و حاال که ممکن اس��ت نتایج ضعی��ف دولت روحانی بر 
نظر م��ردم به اصالحات تاثیرگذارد، تصمیم گرفته اند 

که روحانی را فراجناحی نشان دهند.
چندی پیش خبری رس��ید مبنی بر دیدار خصوصی 
رهام��ی و منتجب نی��ا با مق��ام معظم رهبری ام��ا درباره 
جزئی��ات آن تاکنون گمانه زنی های زیادی ش��ده اس��ت 
ک��ه در این مصاحبه وقتی قرار می ش��ود اصل ماجرا از 
منتجب نیا پرسیده ش��ود او از طرح موضوع طفره رفته 
و خبرنگار هم انگار اصراری بر پیگیری ماجرا نمی کند: 
»دیدار هایی که با رهب��ری صورت می گیرد به خصوص 
دیدار های خصوصی، قاعده  این نیست که دیدارکننده ها 
جزئیات آن دیدار را بیان کنند. ما درخواستی نداشتیم. 
این دعوت از س��وی دفتر ایش��ان صورت گرفت. البته 
برخ��ی از بزرگان موضوعاتی را مطرح ک��رده بودند و از 
این رو این دعوت از جانب دفتر ایش��ان صورت گرفت. 
در آنج��ا بحث های مختلفی ش��د که ما مقی��د بودیم که 
بحث ه��ا را رس��انه ای نکنی��م. رس��انه ها نیز ک��ه با من 
تم��اس گرفتند، اصل مالق��ات را تایید کردم اما مطالب 
آن جلس��ه را بیان نکردیم. متاسفانه برخی از دوستان، 
کلیت برگزاری این دیدار را در جلس��ات شنیده بودند 

که رسانه ای کردند و این کار اشتباه بود.«
منتجب نیا نمی گوید که برخی دوس��تان چه کسانی 
هس��تند و چطور ب��ه مطالب جلس��ه خصوصی دس��ت 

یافته اند!
او درباره مسائلی که در این جلسه مطرح شده نیز 
می گوید: »مس��ائل مختلفی با ایشان در میان گذاشته 
شد که هم به نفع اصالح طلبان و مردم بود. ایشان نیز 
با بزرگواری با ما و مس��ائل مطرح شده برخورد کردند. 
این دیدار از دید ما دیداری مثبت و به نفع کل جریان 

اصالحات و محصورین تلقی می شود.«

خودگویی و خودخوانی قائم مقام حزب اعتماد ملی!

محمدرضا خاتمی معتقد است کابینه روحانی کابینه 
ایده آلی نیست و با همین وضعیت می شد نیروهای بهتری 
را به مجلس معرفی کرد. وی می گوید نقد اصالح طلبان به 
دولت از منظر توانای��ی وزرا برای تحقق وعده های آقای 
روحانی است نه از سر سهم خواهی او همچنین الریجانی 
را بازیگ��ر مهم��ی در عرصه سیاس��ی ای��ران می داند و 

بهره گیری وی از قدرت را طبیعی می داند. 
اما همه صحبت های خاتمی باز هم با رسانه همفکر 
صورت گرفته در حالی که هن��وز برای منتقدان وقت 
ن��دارد و نمی خواهد به پرس��ش های چالش��ی پاس��خ 
دهد. جالب اس��ت که اصالح طلبان کمتر در مصاحبه با 
منتق��دان و جریان رقیب دیده می ش��وند در حالی که 
بیش��تر از اصولگراها شعار آزادی بیان و آزادی سوال 

را سر  می دهند!
خاتمی در گفت و گوی خود با جماران درباره انتخاب 
کابینه معتقد است: »این مشکلی است که در حقیقت 
باید توس��ط خود آق��ای روحانی مدیریت ش��ود؛ افراد 
برای ما مهم نیستند بلکه برنامه ها مهم است.« و علت 
اینکه کابینه مورد انتق��اد اصالح طلبان قرار گرفته را 
برنام��ه وزرا می دان��د، ش��اید اگر او با رس��انه منتقد 
صحب��ت می ک��رد بالفاصل��ه باید به این س��وال جواب 
م��ی  داد که اگ��ر چنین اس��ت کدامی��ک از برنامه های 
حجت االسالم روحانی باعث حمایت اصالحات از او شد 
و کدامی��ک از برنامه های دیگر کاندیدا چون رئیس��ی 
باعث ش��د که خاتمی کنار گذاشته شود؟! اما خاتمی با 
رس��انه خودی هم کالم شده و این سوال هیچ وقت از 

او پرسیده نمی شود.

وی در ادامه با بیان اینکه به کابینه جدید روحانی 
فرصت داده می ش��ود که خود را ثاب��ت کند، گفته که 
»ب��ا ای��ن فرصتی ک��ه داده می ش��ود ما بای��د در چند 
ماه آینده ارزیابی عملکرد داش��ته باش��یم نه ارزیابی 
سوابق افراد یا شخصیت خود افراد. امیدوارم در آن 

ارزیابی دولت آقای روحانی نمره قابل قبولی گیرد.«
محمدرضا خاتمی در ادامه در پاس��خ به این سوال 
ک��ه »برخی افراد فکر می کنند هزینه اجتماعی انتخاب 
آقای روحانی را اصالح طلبان متحمل شدند اما بهره آن 
را افراد مثل آقای الریجانی و همفکرانش بردند؟ نظر 
ش��ما درباره این گزاره چیست؟« گفت: »فکر نمی کنم 
ش��خص خاصی بخواهد بهره این موض��وع را ببرد. به 
هر حال سیاست رقابت های خاص خودش را دارد. هر 
کس��ی هم به میزان توان و نیروی خ��ود بهره می برد. 
بخ��ش قابل توج��ه از مجلس با آقای الریجانی اس��ت، 
ای��ن را باید در نظر گرفت و دانس��ت که این آرایش 
سیاس��ی کش��ور اس��ت. ضمن اینک��ه ما وقت��ی آقای 
الریجان��ی را با اصولگراه��ای تندروی دیگر مقایس��ه 
می کنیم احس��اس می کنیم که می شود با همدیگر کار 
ک��رد چون در حال حاضر مس��ائلی که در کش��ور وجود 
دارد لزوما مسائل جناحی نیست بلکه بیشتر مشکالت 
ما مش��کالت ملی اس��ت.« اما او درباره مش��کالت ملی 
ک��ه با کم��ک الریجانی می ت��وان حل کرد ن��ه برجام را 
نام می برد و نه اوضاع نابس��امان اقتصادی و در کمال 
ناباوری حصر را مساله ای ملی می  داند و می گوید: »در 
موضوع حصر آق��ای الریجانی با اصالح طلب ها همراهی 
دارد.« دس��ت آخر هم خاتمی ان��گار فراموش می کند 
که چند لحظه قبل گفته بود برنامه افراد مهم است نه 
جناح بندی آنها که یک دفعه می گوید: »انتظار داشتیم 

وزیر کشور اصالح طلب باشد!«

وحانی را پسندید؟! خاتمی کدام برنامه ر

maede.shirpour91@gmail.com

پور مائده شیر

شانزده س��ال از آن روزی که 
ن����ده چهار هواپیما ربوده ش��دند و پرو

فجایع��ی در امریکا رقم زدند 
می گذرد، ش��انزده س��ال از آن زمانی می گذرد که 
رس��انه های جهان خبری را درباره س��قوط دو برج 
اقتص��ادی امری��کا مخاب��ره می کردن��د و جهان به 
تماشای س��قوط برج ها و آدم ها نشست گذشته اما 
هی��چ وقت جهانی��ان نفهمیدن��د آنی را ک��ه باید 
می فهمیدند. به افکار عمومی جهان القا شد بن الدن 
افغانی و گروه تروریس��تی القائده پش��ت همه این 
خرابکاری هاس��ت و به همین بهانه به افغانس��تان 
حمل��ه ش��د وصدها ه��زار نفر ب��ه ای��ن بهانه در 
افغانستان کشته ش��دند اما کمتر کسی اسنادی را 
که بعدها از دست داشتن سعودی ها در این فجایع 
پیدا شد را خوانده است. همین مخفی کاری هاست 
که باعث ش��ده باور کنیم فریب بزرگی پشت همه 
این اتفاقات با مدیریت امریکایی ها بوده که تا امروز 
از رو ش��دن حقیقت ممانعت به عمل آمده اس��ت. 
البته ن��ه اینکه فکر کنی��د امری��کا از اینکه بگوید 
اش��تباه کرده که به افغانستان حمله کرده ناراحت 
می ش��د، چراکه ب��رای او بعد از قتل ع��ام در عراق 
کاری نداشت که بگوید »اشتباه کردیم شما سالح 
شیمایی نداشتید« به این خاطر بوده که با رو شدن 
پش��ت پرده ها منافع بس��یاری از سیاس��ت مداران 

امریکایی به خطر می افتاده است.

پرسش هایی که در نطفه خفه شد
حوادث یازده سپتامبر توجه بسیاري از محققین 
و روزنامه ن��گاران مس��تقل را در آمریکا و جهان به 
خود جلب کرد. هر کدام از این محققین با توجه به 
تخصص خود به بررسي علل و نحوه وقوع این حادثه 
پرداخته اند. "انور مس��عود" یک��ي از روزنامه نگاراني 
است که در مقاله اي در پایگاه تحلیلي "وترنز تودي" 
که متعلق به افس��ران بازنشسته آمریکایي است، به 
بررسي علل وقوع حادثه 11 سپتامبر پرداخته است. 
وي در این گزارش با اس��تناد به ش��واهد و مدارك 
متعدد و گزارش هاي ارائه ش��ده توسط مؤسسات و 
نشریات مختلف، ادعاي حمله به ساختمان پنتاگون 

را نفي مي کند.
انور مسعود در این مقاله مي نویسد: در ژانویه 
۲۰۰۳، مؤسس��ه ملي اس��تاندارد و فناوري دولت 
آمریکا "گزارش اجرایي ساختمان پنتاگون" را افشا 
کرد. در صفحه ۳۵ از این گزارش آمده است: "طي 
یک بازرس��ي از منطقه محصور شده، امتداد خط 
پرواز هواپیما تا نماي س��اختمان نشانگر آن است 

که هیچ اثري از یک سوم بیروني ترین قسمت بال 
سمت راست هواپیما وجود ندارد. اندازه و موقعیت 
شکاف واقعي در نماي س��اختمان )از خط ستون 
8 تا خط س��تون 18( نش��ان دهنده آن اس��ت که 
در عم��ل، هیچ قس��متي از دو  س��وم بیروني ترین 
بال س��مت راس��ت و یک  س��وم بیروني ترین بال 
س��مت چپ وارد س��اختمان نشده اس��ت." شاید 
ی��ک بوئینگ 7۵7 به س��اختمان پنتاگون اصابت 
کرده و بال هاي آن در بیرون از پنتاگون پیدا شده 
است. اما این بال ها در بیرون از ساختمان نیز پیدا 
نش��ده بودند. عکس ها و نیز "جیمي مک اینتایر" 
گزارشگر سي.ان.ان این واقعیت را تائید مي کنند.

در صفحه ۳۶ این گزارش مي خوانیم: "شدت 
آس��یب به نماي س��اختمان بس��یار کمت��ر از دم 
هواپیما بود. ارتقاع دم هواپیما که تقریباً 4۵ فوت 
اس��ت، حدوداً با ارتفاع چهار طبقه اول ساختمان 
برابر بود. آس��یب آش��کار که به اندازه حدوداً ۲۵ 
فوت باالتر از س��طح بوده تنها به باالتر از دو طبقه 

پائین ساختمان گسترش یافته است.
موضوع مطرح شده به این مسئله اشاره دارد، 
هر چیزي که به س��اختمان پنتاگون اصابت کرده، 

نمي تواند یک بوئینگ 7۵7 باشد.
 

چه اتفاقي براي بال هاي بوئينگ 757 افتاد؟
در صفح��ه ۳۹ از گزارش اجرایي س��اختمان 
پنتاگ��ون آمده اس��ت: به احتمال زی��اد، زماني که 
هواپیما به داخل ساختمان نفوذ کرد، بال هاي آن 
قطع شدند. حتي اگر قسمت هایي از بال ها پس از 
اصابت هواپیما به ساختمان سالم باقي مي ماندند، 
بدنه اصلي هواپیما نش��ان مي دهد که بال ها پیش 
از اینکه هواپیما به اندازه کمي به داخل ساختمان 

نفوذ کند، قطع شده بودند.
انور مس��عود با بیان اینکه این بال ها خارج از 
ساختمان پیدا نشده بودند، ادامه داد: پیش از این 
بس��یار آش��کار بود که "گزارش اجرایي ساختمان 
پنتاگون" که از س��وي جامعه مدني مهندس��ین و 
مؤسس��ه مهندسي س��اختاري آمریکا ارائه شد، و 
از س��وي مؤسسه ملي اس��تاندارد و فناوري دولت 
آمریکا افش��ا گردید، مورد مخالفت گزارش رسمي 

یازده سپتامبر قرار گرفت.
"گزارش پس از عملی��ات منطقه آرلینگتون" 
رخداد یک واقعه و حضور "یگان 1۶1 فورت مایر" 
)مقر نظامي ارتش آمریکا در واشنگتن( را در پنتاگون 
لحظاتي پیش از اصابت ادعا شده پرواز 77 توضیح 
مي دهد. در ضمیمه A از صفحه A-4 این گزارش 
آمده است: "زماني که پرواز 77 به داخل ساختمان 
وارد ش��د، کاپیتان "دنیس گیلروي" و اعضاي تیم 

پرواز وي در نزدیکي پنتاگون در پایگاه هلي کوپتر 
حاضر ش��دند. هواپیماي 1۶1 به  دلیل فرسودگي 
الستیک آتش گرفت و آنها مشغول ریختن کف در 
باند فرودگاه بودند. "مارك اسکیپر" و "آلن واالس" 
در زمان برخورد خارج از وسیله نقلیه بودند و دچار 
سوختگي و جراحت ش��دند... کاپیتان گیلروي که 
ب��راي اولین بار محل اصلي س��انحه را گزارش داد، 

فورت مایر را نیز مطلع ساخت."
این گ��زارش با پرس��یدن این س��وال که آیا 
فورت مای��ر واحد 1۶1 براي انفجار بعدي پیش از 
اصابت ادعا شده پرواز 77 به پنتاگون رفت؟ اضافه 
کرد: این پرس��ش با موضوعاتي که پیش��تر مطرح 
گردید موافق بود از جمله، پرس��ش گزارش��گري 
که در اخبار کوتاه 1۲ س��پتامبر با عنوان "رئیس، 
عمال قطعات کوچک��ي از هواپیما در اطراف محل 
حادثه در بزرگراه مشاهده شده، آیا مي توان گفت 
ک��ه انفجار هواپیما در زمان برخورد به دلیل انفجار 
سوخت آن بوده است؟" مطرح شد یا صحبت هاي 
"آپریل گل��وپ" در پرونده 11 س��پتامبر مبني بر 
این ک��ه "وي در آن لحظه تنها توانس��ت کودکش 
را در بغ��ل گرفته و در مس��یري ک��ه به دلیل نور 
انفجار روش��ن ش��ده بود به بی��رون حرکت کند. 
هیچ هواپیماي آسیب دیده اي وجود نداشت و هیچ 
س��انحه سوختگي در هیچ جا رخ نداد و فقط آوار و 
گرد و غبار به چش��م مي خورد." و گزارش "باربارا 
هونه گر" خبرنگار امور نظامي، در مورد این که، "در 
روز 11 سپتامبر چندین مورد غیرمتعارف از جمله 
باتري کار شده ساعتهاي دیواري که بین ۹/۳1 تا 

۹/۳۲ متوقف شده بود، وجود داشت."
 

 تصاویر ثبت شده توسط دوربين ها
چه صحنه هایي را به تصویر کشيدند؟

خلبانان��ي ک��ه به دنب��ال کش��ف حقیقت 11 
س��پتامبر بودند، اعالم کردند، "فیلمي که توس��ط 
دوربی��ن جل��وي درب پارکین��گ گرفت��ه ش��د با 
ثبت کننده اطالعات پ��رواز خطوط هوایي هواپیما 
که از س��وي کمیته امنی��ت حمل ونقل ملي طبق 
درخواس��ت قانون آزادي اطالعات منتش��ر گردید، 
مغایرت دارد. "گزارش اجرایي ساختمان پنتاگون" 
در صفح��ه 14 مي نویس��د: "ی��ک دوربین امنیتي 
در س��اختمان که در نزدیکي گوش��ه ش��مال غرب 
ساختمان نصب شده بود تصویر هواپیما را زماني که 
به ساختمان نزدیک مي شده، ثبت کرد. پنج عکس 
)تصویر ۳/۳ تا ۳/7( که تقریبا از یک   سوم هواپیما 
گرفته ش��د، نزدیک شدن هواپیما و گلوله آتش را 

نشان مي دهد که با برخورد اولیه در ارتباط است.
در صفحه ۳۵ این گ��زارش نیز این طور آمده 

که "اطالعات س��ایت نش��ان دهنده آن اس��ت که 
بدن��ه هواپیما در خط س��تون 14 و با زاویه تقریبا 
4۲ درجه با نماي س��اختمان یا تا حدودي پایین 

دومین طبقه به ساختمان برخورد کرد.
بنابرای��ن، طبق انیمیش��ني ک��ه کمیته امنیت 
حمل و نقل ملي و تعدادي از خلباناني که به  دنبال کشف 
حقیقت 11 سپتامبر هستند، ساخته شد، هواپیمایي را 
نشان مي دهد که در شمال مقر نیروي دریایي، ولي نه 
به حالت افقي در حال پرواز است، و براي اصابت کردن 

با ساختمان پنتاگون ارتفاع زیادي دارد.
"جی��م پاتر" رئیس کمیت��ه امنیت حمل ونقل 
ملي زماني که با این مغایرت مواجه شد، گفت: "در 

مورد این مغایرت هیچ نظري ندارم."
ش��اهدان عین��ي قاطعان��ه اع��الم کردند که 
ی��ک هواپیما )که ب��ه اعتقاد آنها پ��رواز 77 بود( 
همان طور که در گزارش هاي رس��مي اعالم شد به 
جاي آن که در جنوب ایس��تگاه گاز پرواز کند، در 
شمال ایستگاه گاز "سیتگو" پرواز کرده و در غرب 
پنتاگون در جنوب خیاب��ان "جویس" در "کلمبیا 

پایک" مستقر شد.
نتیج��ه کار خلبانان این ش��د ک��ه "موقعیت 
طبیعي خاص آرلینگتون و موانعي که بر س��ر راه 
پرواز 77 آمریکا به س��مت پنتاگون وجود داشت، 
این راه را کامال غیرممکن ساخت". طبق اظهارات 
ادعا ش��ده، پرواز 77 بر فراز کلمبی��ا پایک و برج 
ارتباط��ات اداره حمل ونقل ویرجینیا که در 114۳ 
یاردي غرب پنتاگون واقع اس��ت و پیش از اصابت 
به پنتاگون با س��رعت "۵۳۰ مایل در س��اعت" در 

حرکت بود، پرواز مي کرد.
آنت��ن برج ای��ن اداره ب��ه ارتف��اع 1۳۵ فوت 
از س��طح زمی��ن ق��رار داش��ت. طب��ق مطالعات 
زمین شناسي آمریکا، ارتفاع ساختمان پنتاگون از 
سطح زمین ۳۳ فوت اس��ت. این مسیر، پرواز 77 
را به جنوب ایستگاه گاز در تقاطع کلمبیا پایک و 
خیابان جویس و نیز تقاطع کلمبیا پایک با خیابان 
۲7 ویرجینیا متصل مي کند. س��پس پرواز 77 در 
حدود ۵۰۰ فوت از سطح س��اختمان پنتاگون به 
حال��ت افقي باقي  مانده و "تقریبا پایین تر از طبقه 
دوم" در "زاویه حدود 4۲ درجه" به این ساختمان 

اصابت کرد.
تقاطع کلمبی��ا پایک و VA-۲7 یک مانع به 
بلندي تقریبا ۲۰ فوت را در مسیر ادعا شده پرواز 
77 نش��ان مي دهد. بر اس��اس صفحه 4 "گزارش 
اجرایي س��اختمان پنتاگون"، اولین عکسي که از 
هواپیما گرفته ش��ده براي زماني اس��ت که تقریبا 
۳۲۰ فوت از دیوار غربي س��اختمان پناگون فاصله 
داشت. در مقایسه دو عکس )تصویر ۳/۳ و ۳/7( به 

این نتیجه مي رسیم، زماني که اولین عکس گرفته 
ش��د فاصله ب��االي بدنه هواپیم��ا از زمین بیش از 

حدود ۲۰ فوت نبوده است.
با نادی��ده گرفت��ن مغایرت ها می��ان گزارش 
رس��مي پرواز 77 و ثبت کننده اطالعات پرواز )که 
کمیته امنیت حمل ونقل ملي از جواب دادن به آن 
امتناع ک��رد(، خلبان ها این گونه ارزیابي کردند که 
 )Gs( ۳4 نیروي وارده بر بوئینگ 7۵7 با س��رعت
س��رعت زمیني، براي مثال ۳4 برابر نیروي جاذبه، 
در نقط��ه اي بوده که بای��د از پرواز نزولي به حالت 

افقي تغییر جهت مي داد.
 

چرا اسناد بودجه ناپدید شده پنتاگون نيز 
11 سپتامبر از بين رفت؟

انور مس��عود در پایان گزارش خود مي نویسد: 
نتیجه گزارش رس��مي پرواز 77 که از س��وي یک 
دوربی��ن امنیتي حمایت ش��ده، نش��ان گر چیزي 
شبیه دود بود که به پنتاگون نزدیک مي شد که در 
اخبار کوتاه پنتاگون که در 1۲ و 1۵ سپتامبر ارائه 
گردید، در "گزارش اجرایي س��اختمان پنتاگون"، 
در "گزارش پس از عملی��ات منطقه آرلینگتون"، 
در گ��زارش پلی��س ف��درال که ط��ي تماس هاي 
تلفن��ي با پرواز 77 داش��ت و همچنین در گزارش 
ثب��ت اطالعات پ��رواز که از جان��ب کمیته امنیت 

حمل ونقل ملي ارائه گردید، تکذیب شد.
گزارش رس��مي پ��رواز 77، قوانی��ن علمي را 
تکذی��ب مي کند. پ��رواز 77 زماني ک��ه به صورت 
افق��ي در ح��ال پ��رواز ب��ود نمي توانس��ت نیروي 
جاذبه حساب ش��ده اي را تحمل کن��د که پیش از 
برخورد با س��اختمان در حدود 1۰۰ یارد بود و با 
"قس��مت باالي بدنه هواپیم��ا و بیش از حدود ۲۰ 
فوت از س��طح زمین" فاصله داش��ت. مسیر پرواز 
بوئینگ 7۵7 با س��رعت "۵۳۰ مایل در س��اعت" 
ب��ود که با "زاویه حدود 4۲ درجه" به س��اختمان 
پنتاگ��ون اصابت کرد، و نتیجه، مس��یر زیان بار به 
داخل س��اختمان بود که نتوانست خط مستقیمي 
را همان ط��ور ک��ه در گزارش اجرایي س��اختمان 

پنتاگون ترسیم کردند، به وجود آورند.
در 1۰ س��پتامبر ۲۰۰1، "دونالد رامس��فلد" 
وزی��ر دفاع وقت آمریکا اعت��راف کرد که پنتاگون 
"نمي توان��د رد ۲/۳ تریلی��ون دالر را در معامالت 
پیدا کند. " ادعا ش��ده که بخش��ي از پنتاگون که 
در 11 سپتامبر ۲۰۰1 تخریب شده، محافظ ثبت 
بودج��ه وزارت دف��اع بوده و کارکن��ان آنجا نیز بر 

هزینه هاي آن نظارت داشتند.
ب��رای همین اس��ت ک��ه وقت��ی میبینید که 
امریکایی ها حتی درباره پیگیری پرونده شهروندان 
خود و فجایع تروریس��تی هم راس��تگو نیستند و از 
این حوادث اگر خودش��ان آنها را ه��م برنامه ریزی 
نکنند استفاده ابزاری داشته و این فجایع را مصادره 
مطل��وب می کند برای باج گرفتن از دیگران، باز یاد 
جمله بزرگان کش��ور می افتیم که معتقدند امریکا 

قابل اعتماد نیست حتی برای شهروندانش.

16سالپسازیازدهسپتامبر؛

پرسش هایی که در نطفه خفه شد


